Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, tirsdag den 25. september 2012, kl. 19 i Folkestuen
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

Forældrerepræsentanter: Mikkel, Birgitte, Almind, Maria, Mette, Hans Peder, Dorthe
Lærerrepræsentanter: Gitte G
Elevrepræsentanter: Elevrepræsentanter ikke valgt.
Ledelsen: Christian, Lone
Susanne G.
Lone

Mødeleder:

Mikkel

Dagsorden:
1.
Velkomst
Godkendelse af referat fra 30. august 2012

Referat:
Referatet godkendt.

2.

Christian redegjorde for budgettet jvf. bilag.

Økonomi
 Status på budget 2012 – se bilag ”Budget 2012 excl
overførsler”
 Sidste nyt om budget 2013

I
-

budget 2013 pegede Christian bl.a. på
Timetallet øges i 6.- 9. klasse
I 2014-2015 øges timetallet i 3.-5. klasse
Ny skolestruktur analyse.
Fokuseres på geografisk sammenhængskraft
Knæk kurven skal spredes til daginstitutionen.
IT- satsning - stabilt internet
EGU er i fokus

3.

Fælles skolebestyrelsesmøde med Sunds Skole og Ilskov skole d. 22. nov. 2012 kl. 19 - 21
 Fastlæggelse af indhold og program
 Bespisning

Punkter til foreløbigt program:
- Bordet rundt. Info fra de andre skoler.
- Drøftelse af åbenhus arrangement. Evt. en lørdag i løbet af skoleåret.
- Hvad har vi af forventninger til forældrene?
- Hvad forventer forældrene af os?
Spørgsmålene drøftes ud fra cases.
- Håndværk og design.
Lærerne fortæller.
- Økonomi. Formændene i de tre bestyrelse drøfter om
punktet skal drøftes på fællesmødet.
- Gode ideer til gode valgmøder
Bespisning: Ost og rødvin.
Invitation laves af Christian og Mikkel.

4.

Lærernes dag d. 5. okt.

5.

Debat om forældres køb af privatundervisning

Bestyrelsen mødes kl. 18 den 22. nov. 2012.
Bestyrelsen giver lærerne en rose den 5. oktober.
Forældrene opfordres til at give børnene et æble med i skole
på lærernes dag den 5. okt.
Blomster, flag og rundstykker bestiller kontoret.
En god idè at gentage forældrematematikken.
En god idè at privatundervisning i hjemmet foregår i
dialog med skolen.

6.

Trivsel – skolebestyrelsens indsatsområde

7.

Tilbagemeldinger fra kurset for nye skolebestyrelsesmedlemmer

8.

Tilbagemeldinger fra forældremøderne

9.

Meddelelser:
 Skolelederen
 Personalesituationen


Formanden

10.- Nyt fra skolebestyrelsen til Skoleporten
11.

Evt.

Vi skal på jagt efter en foredragsholder der kan bidrage til emnet. Forslag til emner:
- Bent Hovgaard (pisken eller guleroden)
- Brian Hansen
- Ann Nielsen
Mikkel og Christian undersøger om det er muligt at lave en aften med en af foredragsholderne
Mette og Almind fortalte om kurset for nye skolebestyrelsesmedlemmer. Et godt kursus.
Mikkel opfordrede til at deltage i kurset den 23. oktober. Mikkel deltager
Generelt gode forældremøde. Der spørges til de udmeldte
børn.
Skolelederen:
- Orienterede om personalesituationen.
- Orienterede om rygepolitikken. Rygeforbuddet gælder
i døgnets 24 timer.
Formanden:
- Orienterede om tilbud om forældrematematik.
- Samrådsmødet har bl.a tildelingen af lønsum og den
faktiske udgift på som et punkt på næste møde.
- Tilbud fra Søren Peder om at køre markræs den 24.
okt. Det tager vi imod, og derefter holder vi bestyrelsesmøde Trælundvej 26. Mødet starter 17.30.
Mikkel sender e-mail til alle forældre om den 5. okt.
Der fortælles om dagen på skoleporten - efter den 5. okt.
Vi deltager i indvielsen af omfartsvejen den 8. okt.

Punkter til næste møde (d. 24. okt.):
 Trafiksituationen ved Skalmejeskolen - trafikaktion
 Udviklingsplan 2013/2014

